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Bratislava 
10. 4. 2015 Zlaté autokary 

Zájazdové autobusy MAN Lion´s Coach pre Vega Tour 

Do rodiny MAN aktuálne pribudol jeden z najvýznamnejších autobusových 

zákazníkov na českom trhu – firma Vega Tour, ktorá poskytuje dopravu na 

najvyššej úrovni so svojou flotilou vyše 150 komfortných autokarov vo veku 

do 5 rokov. V marci 2015 si spoločnosť Vega Tour prevzala prvé štyri 

zájazdové autobusy MAN Lion´s Coach s motorom D2676 s výkonom 440 k, 

automatizovanou prevodovkou Tip Matic, so 49 luxusnými sedadlami Brusa 

Erino. Majú lak v typickej farbe Vega Tour, ktorou je egyptská zlatá metalíza 

dodávajúca autokarom majestátny vzhľad. Do konca roka 2015 odovzdá 

MAN spoločnosti Vega Tour ešte piaty podobný autobus.  

Technické údaje autobusov: Typ Lion's Coach (R07), dĺžka 12 m, šírka 2,55 

m, výška 3,81 m. Motor D2676, radový šesťvalcový dieselový Euro 6, 

maximálny výkon 324 kW/440 k. Prevodovka automatizovaná 12-stupňová 

TipMatic®. Počet miest na sedenie 49+1+1. Elektronický stabilizačný 

program ESP, systém kontroly tlaku pneumatík na všetkých nápravách 

(TPM), tempomat, kamera pre jazdu vzad. Vnútorná výbava: 2x LCD 

obrazovky, DVD Player, systém pre infotainment MMC (Multi Media Coach). 

Mini kuchynka Starcool za 2. dverami, palubné WC. 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 
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Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


